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ไฟล์น้ีจัดท าขึ้นเพื่อเป็นพุทธบูชา น าไปพิมพ์แจกได้ตามความประสงค์ 

(ห้ามจ าหน่าย)  



 

 
ค ำน ำ 

 
        เร่ือง  “อภิธรรมเป็นพุทธพจน์หรือ?”  น้ี  เป็นปาฐกถา ซ่ึงคุณ
เสถียร โพธินันทะ  ได้แสดงที่ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย เม่ือ
วันที่ ๔ มีนาคม ๒๔๙๙   ปาฐกถาเร่ืองน้ีได้มีหนังสือพิมพ์บางฉบับเก็บ
ความสังเขป น าไปลงตีพิมพ์ ท าให้ขาดข้อความส าคัญบางตอน เป็น
เหตุให้เกิดวิพากษ์วิจารกันในหมู่ผู้รู้  โดยเฉพาะคือ นักศึกษาอภิธรรม  
อันน้ีเป็นเหตุหน่ึง  ซ่ึงท าให้ปาฐกปรารถนาจะรวบรวมพิมพ์เป็นเล่ม
สมบูรณ์สู่ดุลย์พินิจของท่านผู้รู้อีกคร้ังหน่ึง จึงเสนอข้อด าริน้ีต่อสมาคม 
 
         ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยพิจารณาแล้ว  เห็นว่าปาฐกถา
เร่ืองน้ีเป็นผลงานค้นคว้าของคุณ เสถียร  โพธินันทะ แม้ว่าจะเป็นเร่ือง
ที่เป็นไปในเชิงค้านความคิดและศรัทธาเดิมของเราก็ตาม  แต่ปาฐกถาน้ี
ก็คงอ้างอิงคัมภีร์  หรือต าหรับต าราต่าง ๆ  ทั้งฝ่ายหินยาน  และฝ่าย
มหายาน  ซ่ึงในกาลามสูตร  (อันเป็นต าราอันหน่ึง)  ห้ามไว้มิให้เชื่อโดย
อ้างต ารา  ฉะน้ันความผิดถูกของปาฐกถาน้ีจึงอยู่ที่ต าราที่อ้างอิง  ไม่ได้
อยู่ที่ปาฐก   หรือที่ผู้จัดพิมพ์   ส่วนการที่ควรเชื่อได้  หรือไม่ได้เพียงใด
น้ัน   ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของท่านผู้อ่านที่จะพินิจพิจารณาตรึกตรองเอง   
โดยอิสระ และโดยบริสุทธ์ิ  ไม่ติดต าราใด ๆ ทั้งสิ้น 
 
          ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย  หวังว่าหนังสือเล่มน้ี  คงจะ
ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น  และหวังว่าท่านผู้อ่านทุกท่าน คงจะอ่าน



 

หนังสือเล่มน้ีโดยปราศจากอคติ  และใช้ดุลยพินิจของท่านเองโดยเสรี  
ก่อนที่จะเชื่อไปในทางใดทางหน่ึง  ซ่ึงเป็นวิสัยของพุทธศาสนิกชนผู้ 
เต็มเปี่ยมไปด้วยศรัทธาและปัญญาอันสมบูรณ์ 
 
 

ยุวพุทธิกสมาคมแหง่ประเทศไทย   
๓๑  พฤษภาคม  ๒๔๙๙ 
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อภิธรรมปิฎกเป็นพุทธพจน์หรือ ? 

เสถียร โพธินันทะ แสดง 
 

 
พระคุณเจ้าที่เคารพและท่านผู้เจริญทั้งหลาย 
       พระพุทธวจนะตามความเชื่อของชาวพุทธมามกชนทั่วไป ทั้งฝ่าย
สาวกยานและมหายาน  ย่อมถือตรงกันว่ามีอยู่  ๓ ปิฎก  คือ  พระวินัย
ปิฎก ๑,  พระสุตตันตปิฎก ๑,  พระอภิธรรมปิฎก ๑, รวมเรียกว่า 
พระไตรปิฎก.  ก็ในพระไตรปิฎกน้ี   กล่าวกันว่าได้ถูกรวบรวมขึ้นเป็น
หมวดหมู่แน่ชัด  จ าเดิมแต่คร้ังท าปฐมสังคายนา.  จ าเนียรกาลล่วงมา
เม่ือการศึกษาพระพุทธศาสนากว้างขวางขึ้น  คือได้มีการศึกษาทั้ง
ทางด้านประวัติศาสตร์,  โบราณคดีประกอบด้วยหลักธรรม  มิได้จ ากัด
ศึกษาแต่ข้อความในคัมภี ร์อย่าง เดียว    จึงท าให้ เ กิดการวิจัย
พระไตรปิฎกกันขึ้นในหมู่นักปราชญ์ทั้งฝ่ายตะวันตกและตะวันออก.  
ผลการวิจัยก็ปรากฏว่า  พระไตรปิฎกมิได้รวบรวมขึ้นเป็น  ๓  หมวด
ใหญ่  ในคร้ังปฐมสังคายนาเสียแล้ว.  แต่จะต้องเป็นเวลาภายหลังกว่า
น้ัน  และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือพระอภิธรรมปิฎกซ่ึงเข้าใจกันว่าเป็น
พุทธวจนะน้ัน   ความจริงเป็นของแต่งขึ้นในชั้นหลัง.   ก็มติดังกล่าวน้ี   
ย่อมท าความไม่พอใจให้เกิดแก่นักศึกษาที่เชื่อถือตามคัมภีร์โบราณว่า
อภิธรรมเป็นพุทธพจน์อย่างยิ่ง.   แต่ข้อเท็จจริงของเหตผุลฝ่ายใดจะแน่
ชัดกว่ากันเท่าน้ันจะเป็นเคร่ืองชี้ขาด   เม่ือข้าพเจ้าได้รับหน้าที่บรรยาย
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วิชาความรู้พระพุทธศาสนาสากลในสภาการศึกษามหามกุฏราช
วิทยาลัย   มหาวิทยาลัยพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย  ข้าพเจ้าได้
ค้นคว้าศึกษาหลักฐานต่าง ๆ  ในปัญหาอภิธรรมเป็นพุทธพจน์หรือมิใช่  
ทั้งในปกรณ์บาลีและปกรณ์ฝ่ายส สกฤต  จนได้ผลงานดังจะน าเสนอ
ท่านผู้ฟังต่อไปน้ี 
 
ก.  หลักฐานฝ่ายรับรองอภิธรรมเป็นพุทธพจน์  หลักฐานของ
ฝ่ายนี้  ได้น ามาจากพระสุตตันตปิฎกบ้าง  พระวินัยบ้างและ
จากอรรถกถาบ้าง คือ 
       ๑. ในอรรถกา  เช่น  ธัมมปทัฏฐกถาและปรมัตถทีปนี   แสดงว่า
ในวันเม่ือพระบรมศาสดาทรงแสดงยมกปาฏิหารย์ปราบพวกเดียร
นิถีครนถ์  ณ แขวงเมืองสาวัตถี   วันน้ันเวลาบ่ายทรงยกพระบาทเบื้อง
ขวา  เหยียบยอดไม้คัณฑามะพฤกษ์ยกพระบาทค ารบสองเหยียบยอด
เขายุคุนธร   ยกพระบาทเป็นค ารบสามเหยียบยอดพระสุเมรุ  เป็นยก
พระบาทสามย่างสิ้นทาง ๖๘๐๐๐  โยชน์  จากโลกมนุษย์ถึงสวรรค์ชั้น
ดาวดึงส์  แล้วประทับเหนือบัณฑุกัมพลศิลาอาสน์ท่ามกลางเทพยดา  
ปรารภพุทธมารดาซึ่งเสดจ็ลงมาจากสวรรค์ชัน้ดุสิต. จึงพระบรมศาสดา
ตรัสพระธรรมเทศนาอภิธรรม ๗ คัมภีร์เน่ืองไปตลอดไตรมาส คือ  ๓  
เดือนเป็นก าหนด  ทดแทนพระคุณของพระพุทธมารดา   
       คร้ังออกพรรษาเป็นวันมหาปวารณา พระบรมศาสดาเสด็จลงจาก
ดาวดึงส์สู่มนุษย์โลก ณ. แทบประตูเมืองสังกัสสะนคร.   
       ตอนน้ีแสดงอาคตสถานของอภิธรรม และข้าพเจ้าเข้าใจว่าเม่ือ
เสด็จมาสู่มนุษย์โลกแล้ว จะต้องตรัสเล่าแสดงอภิธรรมแก่พระอานนท์
เถรเจ้าอีกเที่ยวหน่ึงให้ทรงจ าเอาไว้ 
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     ๒.  ในสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย มีความข้อหน่ึงว่า “ก็โดยสมัย
น้ันแล พระภิกษุเถระทั้งหลายกลับจากบิณฑบาตภายหลังแห่งภตัตแ์ลว้  
ประชุมสันนิบาต สนทนาอภิธรรมกันอยู่ดังน้ี ” 
     ๓.  ในสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์  มหาโคสิงคสาล
สูตร พระโมคคัลลานะกล่าวแสดงมติของท่านว่า ป่าโคสิงคสาลวันอัน
สงบเงียบ เหมาะสมกับภิกษุ ผู้มีปัญญาสามารถวิสัชชนาข้ออภิธรรม
กถาอย่างยิ่ง 
     ๔.  ในสุตตันตปิฎก  มัชฌิมนิกาย  อุปริปัณณาสก์ กินติสูตร  มี
พุทธพจน์ว่า---------“ภิกษุทั้งหลาย!  ก็เม่ือท่านทั้งน้ันมาพร้อมเพรียง
กัน เม่ือไม่วิวาทกัน ศึกษาอยู่ หากมีภิกษุ  ๒ รูป มีวาทะต่างกันใน
อภิธรรม........”   
     ๕. ในสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อุบาลีเถรวัตถุ มีข้อความว่า    
“(ข้าแต่พระองค์ผู้จอมมุนี)  พระสูตร, พระอภิธรรม, พระวินัย รวม
พระพุทธพจน์มีองค์ ๙  ทั้งสิ้นน้ี  เป็นธรรมสภาของพระองค์”  
     ๖.  ในสุตตันตปิฎก  ขุททกนิกาย  เถรีอปทาน  มีข้อความว่า “ ใน
พระศาสนาน้ี   ดิฉัน (นางเขมาเถรี)  ฉลาดในวิสุทธิ ๗ และสามารถใน
กถาวัตถุ เป็นผู้รู้นัยแห่งอภิธรรมถึงซ่ึงวสีท้ัง ๕ ” 
     ๗.  ในวินัยปิฎกมหาวิภังค์ ทัพพมัลลบุตรเถระวัตถุมีว่า  “ภิกษุ
เหล่าใดศึกษาอภิธรรม ภิกษุเหล่าน้ันรวมอยู่กันเป็นคณะ  พระทัพ
พมัลลบุตรจัดเสนาสนะไว้ด้วยคิดว่า  ท่านเหล่าน้ีจักมีธรรมสากัจฉา
อภิธรรมกัน. พระทัพพมัลลบุตรท่านเป็นเอตทัคคะทางจัดเสนาสนะ  
เม่ือท่านรู้ว่าภิกษุอาคันตุกะรูปใดเป็นวินัยธร หรือสุตตันติธร  หรือ
อภิธรรมธร  ท่านก็จัดให้ภิกษุรูปน้ันได้พักอยู่ร่วมกับคณะภิกษุที่เล่า
เรียนมาเหมือนกัน. 
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     ๘.  ในวินัยปิฎก ภิกขุณีวิภังค์ มีข้อความว่า“ภิกษุณีผู้ถามปัญหาแก่
ภิกษุ ขอโอกาสอันใดต้องถามอันน้ัน  ถ้าขอโอกาสถามพระสูตรแล้ว
กลับไปถามพระวินัยก็ดี  หรือไพล่ไปถามอภิธรรมก็ดีเป็นอาบัติ
ปาจิตตีย์   ถ้าขอโอกาสถามพระวินัยแล้วกลับไปถามพระสูตรก็ดี  หรือ
ไพล่ไปถามพระอภิธรรมก็ดี   เป็นอาบัติปาจิตตีย์    ขอโอกาสถามพระ
อภิธรรมแล้วกลับไปถามพระสูตรก็ดีถามพระวินัยก็ดี  เป็นอาบัติ
ปาจิตตีย์” 
     ๙.   ค าว่า ธมฺโม จ วินโย จ  ซ่ึงแปลว่าธรรมด้วยวินัยด้วย หรือพูด
ง่าย ๆ ว่าพระธรรมวินัยน้ัน  พระธรรมในที่น้ีหมายรวมเอาทั้งพระสูตร
และพระอภิธรรมเข้าด้วย 
     ๑๐.  ในอภิธรรม  ๗ คัมภีร์น้ันยอมให้อยู่คัมภีร์หน่ึง คือ กถาวัตถุ 
ซ่ึงเป็นวาทะของพระโมคคลีบุตรติสสะเถระคร้ังตตยิสังคายนา  แต่ท่าน
ก็แต่งตามพุทธาธิบาย.  
     ทั้ง ๑๐ ข้อน้ี เป็นหลักฐานฝ่ายที่ถือว่าอภิธรรมเป็นพุทธพจน์  
นอกจากน้ี  ยัง มีเ ร่ืองราวประวัติของอภิธรรมปรากฏในคัมภี ร์       
อัฏฐสาลินี   อรรถกถาแห่งอภิธรรมสังคณี  รจนาโดยพระพุทธโฆษะ  
ในพุทธศตวรรษที่ ๙  ตอนต้นของคัมภีร์  ได้เขียนเล่าประวัติของพระ
อภิธรรมปิฎกท าของค าถามค าตอบ เช่น  “ถามว่า อภิธรรมเป็นค าของ
ใคร”  แก้ว่า  “เป็นพระด ารัสของพระผู้มีพระภาคเจ้า”  ถามว่า  “ใคร
เป็นผู้น าสืบกันมา ?”  แก้ว่า “พระอาจารย์ทั้งหลายน าสืบกันมา” แล้ว
ให้รายนามอาจารย์ที่สืบวงศ์อภิธรรม ดังน้ี 
๑.   พระสารีบุตร์   
๒.   พระภัททริ 
๓.   พระโสภิตะ 
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๔.   พระปิยะชาลี 
๕.   พระปิยะปาละ 
๖.   พระปิยะทัสสี 
๗.   พระโกสิยะบุตร 
๘.   พระสิคควะ 
๙.   พระสันเทหะ 
๑๐. พระโมคคลีบุตร 
๑๑. พระมิสสทัตตะ 
๑๒. พระธรรมมิยะ 
๑๓. พระสาทกะ 
๑๔. พระโสนกะ 
๑๕. พระเรวตะ 
 
      อาจารย์เหล่าน้ีน าสืบทอดกันมาเร่ือยจนกระทั่งมาแพร่หลายสืบ
ทอดกันในลังกา. แต่ในสมัยที่แต่ง คัมภีร์อัฏฐสาลินี ดูเหมือนจะปรากฏ
มีคณะสงฆ์ในลังกาบางคณะไม่ยอมเชื่ออภิธรรมว่าเป็นพุทธพจน์ ท่านผู้
แต่งซ่ึงเป็นฝักไฝ่ข้างเชื่อว่าอภิธรรมเป็นพุทธพจน์  จึงต้องเเต่งแก้ไข
แสดงหลักฐานหลายอย่างว่า อภิธรรมเป็นพุทธพจน์จริง และเชิดชู
อภิธรรมว่าอภิธรรมน้ีเป็นพุทธวิสัย มิใช่เป็นสาวกวิสัย และที่สุดเลยขู่
พวกที่ไม่เชื่ออภิธรรมว่า  
      “ ผู้ที่ปฏิเสธอภิธรรม  ก็ย่อมช่ือว่าปฏิเสธพระสัพพัญญุตญาณ
ในชินจักร์น้ี  ชื่อว่าท าเวสารัชชญาณของพระศาสดาให้หมุนกลับ 
ท าให้บริษัทผูใ้คร่จะฟัง (ในอภิธรรม) ให้เข้าใจผิด กั้นท านบกดีขวาง
ในอริยมรรค  จัดเขาผู้ปฏิเสธอภิธรรม ในพวกก่อเหตุให้แตกร้าว  



๖ 

 

๑๘  จ าพวกใดจ าพวกหน่ึง เป็นผู้สมควรแก่การลงอุกเขปนิยกรรม   
(ลงโทษด้วยวิธีรอนสิทธิ์มิให้มีสิทธิ์เสมอผู้อื่น) นิยสกรรม (ลงโทษ
ด้วยการปลดจากต าแหน่ง) และตัชชนิยกรรมโดยแท้ (ลงโทษด้วย
การตักเตือนให้ส านึก) ผู้ เช่นน้ี พวกเรา (คือฝ่ายเชื่ออภิธรรม)   
ควรปัพพาชนิยกรรม (ลงโทษด้วยการขับไล่ออกจากหมู่) เป็นต้น  
(สุดแต่กรณีย์) แล้วไสส่งไปว่า  เจ้าจงไปเป็นคนกินเดนเสียเถิด ”    
        
      ฉะน้ัน บคุคลผู้ปฎิเสธอภิธรรมสมัยน้ันจึงเป็นเร่ืองที่ไม่น่าจะสนุก
นัก.  ต้องตกเป็นจ าเลยข้อหามิจฉาทิฏฐิและถูกลงโทษเอาง่ายๆ แต่
ถึงแม้ฝ่ายเชื่ออภิธรรมว่าเป็นพุทธพจน์  จะพยายามหาวิธีท้ังอ้างคัมภีร์
หรือทั้งขู่ลงโทษ  ก็ไม่สามารถปิดบังข้อเท็จจริงไว้ได้   ดังเราจะได้
พิจารณาดูหลักฐานฝ่ายปฏิเสธอภิธรรมมิใช่พุทธพจน์ต่อไป 
 
ข.  หลักฐานฝ่ายปฏิเสธอภิธรรมว่าเป็นพุทธพจน์ 
      ๑. ข้ออ้างเร่ืองพระบรมศาสดาเสด็จขึ้นไปเทศนาอภิธรรมบน
ดาวดึงส์เป็นเพียงข้อความปรากฏในอรรถกถาเท่าน้ัน  และคัมภีร์อรรถ
กถาก็แต่งหลังพระพุทธปรินิพพาน 
       เร่ืองเทศน์อภิธรรมในดาวดึงส์สวรรค์จะเป็นพระพุทธภาษิตแสดง
ไว้ในพระสูตรใดพระสูตรหน่ึง หรือแสดงไว้ในพระวินัย ก็จะเป็น
หลักฐานที่ดีมาก แต่น่าเสียใจท่ีพระสุตตันตปิฎกทั้งหมด ๕ นิกาย  และ
พระวินัยปิฎกทั้งหมดทุกคัมภีร์  ไม่เคยปรากฏเร่ืองน้ีเลย  แต่ไพล่ไปมี
ในคัมภีร์รุ่นอรรถกถา ซ่ึงไม่รู้ว่าท่านอรรถกถาจารย์ไปคุ้ยหลักฐานมา
จากไหน  ฉะน้ันข้ออ้างฝ่ายรับรองอภิธรรมข้อน้ี  จึงเกือบไม่มีค่างวด
อะไร 
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      ๒.  ค าว่า ‘อภิธมฺเม’  หรืออภิธรรมที่ปรากฏในพระสูตรหรือพระ
วินัย มิได้หมายถึงอภิธรรมปิฎก เป็นแต่หมายถึงธรรมอันยิ่ง  คือ 
โลกุตรธรรมเท่าน้ัน   ในกินติสูตรเองก็มีพระพุทธพจน์ยืนยันอย่างน้ัน 
คือ พระองค์ตรัสว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ! เพราะเหตุน้ัน ธรรมเหล่า
ใดที่เรารู้ยิ่งแล้ว แสดงแล้วแก่ท่านทั้งหลาย เหมือนอย่างไร ? เหมือน
อย่างน้ี คือ สติปัฏฐาน ๔, สัมมัปปธาน ๔, อิทธิบาท ๔, อินทรีย์ ๕,  
พละ ๕,  โพชฌงค์ ๗,  มรรคมีองค์ ๘, อันท่านทั้งหมดมาพร้อมกัน  
เม่ือบันเทิงพร้อมกัน  เม่ือไม่วิวาทกัน ควรศึกษาในธรรมเหล่าน้ัน  ภิกษุ
ทั้งหลาย !  ก็เม่ือท่านทั้งน้ันมาพร้อมเพรียงกัน  เม่ือบรรเทิงพร้อมกัน   
เม่ือไม่วิวาทกันควรศึกษาในธรรมเหล่าน้ันไซร์......”    พระพุทธพจน์ใน
ที่น้ีแสดงชัดว่า  อภิธรรมหมายเอา โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ ซ่ึง
พระอรรถกถาจารย์ก็แก้ไว้ดังน้ันเหมือนกัน   ฉะน้ันอภิธรรมปิฎกที่
ปรากฏในพระสูตรอ่ืน ๆ ก็ดี  ที่ปรากฏในพระวินัยก็ดี  มุ่งหมายถึงพระ
โพธิปักขิยธรรม ๓๗  ประการน้ีเอง. 
      ๓.  ถ้าอภิธรรมจักพึงเป็นปิฎกหน่ึง และเป็นพระพุทธพจน์จริง
แล้วไซร้  ไฉนในสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค  มหาปรินิพพานสูตร  
เม่ือพระบรมศาสดาแสดงมหาปเทส  ๔  ส าหรับให้พุทธบริษัทสอบสวน
พระธรรมวินัยว่า   อันใดเป็นพุทธพจน์   อันใดมิใช่พุทธพจน์  ตรัสว่า
ให้สอบว่าเข้ากันได้กับพระสูตร  ลงกันได้กับพระวินัย เป็นใช้ได้ ว่าน่ัน
คือพุทธพจน์  แต่ไม่เห็นมีว่าให้สอบเข้ากันได้กับอภิธรรมเลย  ดังพระ
พุทธพจน์ว่า  “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ! ก็ภิกษุในธรรมวินัยน้ี พึงกล่าว
อย่างน้ีว่า ในอาวาสชื่อโน้น มีสงฆ์อยู่  พร้อมทั้งพระเถระ พร้อมทั้ง
หัวหน้า,  ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วต่อหน้าสงฆ์  ข้าพเจ้ารับมาแล้วต่อ
หน้าสงฆ์น้ันว่า  ‘น้ีธรรม น้ีวินัย น้ีค าสอนของพระศาสดา’  ดูก่อนภิกษุ
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ทั้งหลาย พวกเธอไม่ควรรับรอง  ไม่ควรคัดค้านค าของภิกษุน้ัน  พวก
เธอมิได้รับรอง  มิได้คัดค้านแล้ว  พึงเรียนบทพยัญชนะน้ันให้ดี  แล้ว
สอบสวนในพระสูตร  เทียบเคียงในพระวินัย  ถ้าลงในพระสูตรไม่ได้ 
เทียบในพระวินัยไม่ได้  พึงสันนิษฐานอย่างน้ีว่า  ข้อน้ีมิใช่ค าของพระผู้
มีพระภาคน้ันแน่นอน  เป็นค าของที่ภิกษุน้ีจ ามาผิด   ดูก่อนภิกษุ
ทั้งหลาย !  พวกเธอพึงทิ้งข้อน้ีเสีย  ด้วยประการดังน้ี   แต่ถ้าว่า
สอบสวนลงได้ในพระสูตร  เทียบเคียงได้ในพระวินัย  ก็พึงสันนิษฐาน
ในข้อน้ันว่า   น้ีเป็นค าของพระผู้มีพระภาคน้ันแน่นอน  และภิกษุน้ีจ า
มาได้ดีแล้ว--------”  ก็ถ้าอภิธรรมปิฎกพึงเป็นพระพุทธพจน์แล้ว  
พระองค์จักพึงตรัสว่าให้สอบลงในพระสูตร  เข้ากันได้กับพระอภิธรรม  
และเทียบกันได้กับพระวินัยเป็นแน่  ไฉนในมหาปเทสจึงมิได้ปรากฏ
อภิธรรมเลย 
      ๔. ค าว่า ‘มาติกา’ ที่ปรากฏในพระสูตรก็ดี พระวินัยก็ดี  หมายถงึ
หัวข้อธรรม หรือแม่บทของธรรมเท่าน้ัน 
      ๕.  ส านวนในอภิธรรมปิฎก เป็นส านวนรุ่นใหม่กว่าส านวนในพระ
สูตรและพระวินัย Ȯและปรากฏว่ามีศัพท์เทฆนิคใหม่ๆ มาก และ
กฎเกณฑ์ใหม่ ๆ ซ่ึงในพระสูตร,  พระวินัยไม่มี 
      ๖.  ลักษณะของอภิธรรมปิฎก เป็นแบบอรรถกถาแก้พระสูตรอีกที
หน่ึง  และไม่ปรากฏมีค าอาลปนะ  เช่น   ดูก่อนเทพยดาทั้งหลาย !   
สมกับที่พระบรมศาสดาแสดงอภิธรรมแก่ปวงเทพเลย พอขึ้นต้นก็ว่า
ด้วยเร่ือง  กุสลาธมฺมา  อกุสลาธมฺมา ฯลฯ เลยทีเดียว เข้าใจว่า คันถ
รจนาจารย์ผู้รจนาอภิธรรม  ท่านไม่เจตนาจะให้คนเข้าใจว่าเป็น    
พุทธพจน์  ฉะน้ันจึงไม่มีการบอกสถานที่ว่า พระบรมศาสดาประทับ ณ 
สถานที่ใด ปรารภผู้ใด จึงแสดงอภิธรรม ความนิยมนับถือว่าอภิธรรม
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เป็นพุทธพจน์ เกิดขึ้นเม่ือพุทธปรินิพพานแล้วหลายร้อยปี และมา
ม่ันคงเอาเม่ือสมัยอรรถกถาเล่าว่าพระองค์เทศนาอภิธรรมในดาวดึงส์
สวรรค์น่ันเทียว 
      ๗. ถ้าพระอภิธรรมพึงเป็นพุทธพจน์แล้ว ก็เหตุไร นิกายใน
พระพุทธศาสนาอ่ืน ๆ จึงมีอภิธรรมปิฎกไม่เหมือนกัน แม้แต่ชื่อคัมภีร์ก็
เรียกไม่ตรงกัน  นิกายในพระพุทธศาสนาในที่น้ี ข้าพเจ้าขอเว้นไม่
กล่าวถึงอภิธรรมฝ่ายมหายาน เอาเพียงนิกายในเครือฝ่ายสาวกยาน
ด้วยกันก็พอ  คือ  ในพุทธศตวรรษที่ ๑ ที่ ๓  สังฆมณฑลในอินเดียเกิด
แตกนิกายออกถึง ๑๘  นิกาย  และแต่ละนิกายยังมีก่ิงนิกายย่อยอีก
มาก  ซ่ึงท่านผู้สนใจในด้านประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา  จะหาอ่าน
รายละเอียดได้ในหนังสือประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาภาค ๑ ของ
ข้าพเจ้า  มีจ าหน่าย ณ มหามกุฏราชวิทยาลัย  ในจ านวน  ๑๘  นิกาย
น้ัน ปรากฏว่านิกายใหญ่ ๆ ที่มีอิทธิพล และมีอภิธรรมปิฎกของตนเอง
ไม่ซ้ ากับของใคร  ก็คือ นิกายเถรวาท,  นิกายมหาสังฆิกะ,  นิกายโคกุลิ
กะ, นิกายสรวาสติวาทิน, นิกายวัชชีบุตร.  นิกายเถรวาทซ่ึงนับถือ
ภาษาบาลีเป็นภาษาถ่ายทอดพระพุทธวจนะ มีอภิธรรม ๗ ปกรณ์ คือ 
ก.  ธรรมสังคณี 
ข.  วิภังคะ 
ค.  ธาตุถถา 
ง.  ปุคคลบัญญัติ 
จ.  ยมก 
ฉ.  ปัฏฐานะ 
ช.  กถาวัตถุ 
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       เป็นหนังสือพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ พิมพ์ค ร้ังแผ่นดิน
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๗  รวม ๑๒ เล่ม  
รายละเอียดของอภิธรรมบาลีมีอย่างไร  ข้าพเจ้าไม่จ าต้องพรรณนา  
เพราะท่านผู้ฟังที่สนใจ  อาจจะศึกษาได้จากส านักเรียนอภิธรรมหลาย
แห่ง  เช่นที่พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยเป็นต้น แต่ข้าพเจ้าจะน า
หลักธรรมฝ่ายอภิธรรมของนิกายอ่ืน  ซ่ึงยังไม่เคยปรากฏแก่นักศึกษา
อภิธรรมฝ่ายบาลีเลย มาแสดงไว้ ณ ที่น้ี เพื่อท่านจะได้อาศัยเทียบเคียง
กันดู ในบรรดานิกายพระพุทธศาสนาเหล่าน้ัน มีอยู่ ๒ นิกาย ที่บูชานับ
ถืออภิธรรมปิฎกเป็นชีวิตจิตต์ใจ ยิ่งกว่าปิฎกอ่ืน ๆ คือ  
 

ก. นิกายโคกุลิกะ  
      ในต านานส สกฤตชื่อเภทธรรมมติจักรศาสตร์ และอรรถกถาแห่ง
คัมภีร์น้ัน ชื่อ “อ้ีปู้จงหลุงหลุ่นซุกก่ี” แต่งโดยพระคณาจารย์กุยกี  เม่ือ
พุทธศตวรรษ์ที่ ๑๑  เล่าว่า นิกายน้ีนับถืออภิธรรมปิฎกหนักหนา  มีคติ
ถือว่าพระพุทธพจน์ที่ลึกซ้ึงมีอยู่ในอภิธรรมเท่าน้ัน  ส่วนวินัยปิฎกและ
สุตตันตปิฎกเป็นเพียงอุบายธรรมซ่ึงพระบรมศาสดาสอนสัตว์โดยล าดับ
เพื่อให้เข้าถึงอภิธรรม  เพราะฉะน้ันภิกษุในนิกายน้ีเลยดูหม่ินพระวินัย
และพระสูตร   เห็นการปฏิบัติเคร่งครัดในวินัยเป็นเร่ืองรุงรัง  ข้อส าคัญ
ให้แตกฉานเข้าถึงอภิธรรมเป็นใช้ ได้    เห็นพระสูตรเป็นเ ร่ือง
หญ้าปากคอกไม่จ าเป็นต้องรู้   คณาจารย์ผู้ให้ก าเนิดนิกายโคกุลิกะว่า
เป็นบุคคลในวรรณะพราหมณ์  ที่แยกเป็นนิกายออกมาก็เพราะ
ประสงค์แต่จะแผ่อภิธรรมปิฎก ๆ เดียว   
        ข้าพเจ้าขอเรียกนิกายน้ีว่า  อภิธรรมสรณะนิกาย จะเหมาะสม
อย่างยิ่ง  และปรากฏว่าในเมืองไทยเรามีนักอภิธรรมบางท่าน มีความ



๑๑ 

 

คิดเห็นคล้ายคลึงกับคติของนิกายน้ีมาก  คือเห็นอภิธรรมปิฎกวิเศษ
ปิฎกเดียว  ถึงกับกล่าวว่าถ้าผู้ใดไม่ได้เรียนรู้อภิธรรม  เป็นไม่สามารถ
บัลลุมรรคผลนิพพานได้  ซ่ึงข้าพเจ้าเห็นว่าท่านผู้มีความเห็นอย่างน้ี  
ควรสมัครเป็นลูกศิษย์นิกายโคกุลิกะจะเป็นก่ิงทองใบหยกงามสมพิลึก  
แต่น่าเสียใจที่ว่านิกายโคกุลิกะสาปสูญเลิกล้มไปแล้วช้านาน เห็นจะ
เป็นเพราะความเป็นอภิธรรมสรณะนิกายน่ีเอง เลยถูกนิกายอ่ืน ๆ 
เขม่นเอา  ฉะน้ันอภิธรรมปิฎกของนิกายโคกุลิกะมีลักษณะหลักธรรม
ฉันใด จึงไม่มีทางจะทราบได้ 
 

ข. นิกายสรวาสติสาทิน   
      นิกายน้ีนับถือยกย่องอภิธรรมปิฎกเป็นเลิศเหมือนกัน แต่ไม่รุนแรง
อย่างนิกายโคกุลิกะ  คือพร้อมกับการเผยแผ่อภิธรรมก็ได้รักษาวินัย
เคร่งครัด  และศึกษาเล่าเรียนพระสูตรก ากับกันไปด้วย  นิกายสรวาสติ
วาทินจึงสามารถธ ารงตัวอยู่ตลอดเวลากว่าพันปี  และมีอิทธิพล
แพร่หลายทั่วไปในอินเดีย, อาฟฆานิสตาน, เตอรกีสตาน  แล้วเข้าไป
รุ่งเรืองในประเทศจีนอยู่ระยะหน่ึง นิกายสรฺวาสติวาทินต้องเลิกล้ม
สาปสูญไปพร้อมกับนิกายพระพุทธศาสนาอ่ืน ๆ ทั้งสาวกยานและ
มหายานในสมัยที่กองทัพอิสลามเข้ามารุกรานอินเดีย เพราะฉะน้ัน
คัมภีร์ต่าง ๆ  ทั้งพระวินัย,  พระสูตร,  พระอภิธรรมของนิกายสรวาสติ
วาทินจึงยังมีเหลือยู่ทั้งในประเทศจีนและประเทศธิเบตแต่ได้แปลสู่
ภาษาจีนแล้วในสมัยโบราณ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งอภิธรรมปิฎกของ
นิกายน้ี  ได้มีแปลเป็นภาษาจีนโดยสมบูรณ์ทั้งปิฎก ซ่ึงข้าพเจ้าได้อาศัย
ศึกษาจากฉะบับพากษ์จีนน่ีเอง อภิธรรมปิฎกของนิกายสรวาทินได้ใช้
ภาษาส สกฤตแทนภาษาบาลี และบอกไว้ว่าเป็นรจนาของพระ



๑๒ 

 

มหาสาวกที่มีชีวิตอยู่ครั้งพุทธกาล และหลังพุทธกาลหลายร้อยปี  มี
รายการดังน้ี 
 
      ๑.  อภิธรรมสังคีติบรรยายปาทศาสตร์ (อาพีตับม๊อจิบอ้ีม๋ึงจก 
หลุง)  ในฉบับจีนว่าเป็นรจนาของพระสารีบุตรอรหันต์  ในหนังสือ
อธิบายอภิธรรมโกศของยโศมิตรว่า เป็นของพระมหาโกฏฐิตะ 
      ๒.  อภิธรรมสกันธปาทศาสตร์ (อาพีตับม๊อฮวบอุ้งจกหลุง)  ใน
ฉะบับจีนว่าเป็นรจนาของพระโมคคัลลานะอรหันต์   แต่ยโศมิตรว่า
เป็นของพระสารีบุตร 
      ๓.  อภิธรรมปฺรชฺญาปฺติปาทศาสตร์  (อาพีตับม๊อซีเสียกจกหลุง)  
ฝ่ายจีนว่าเป็นของพระมหากัจจานะ  แต่ยโศมิตรว่าเป็นของพระโมคคลั
ลานะ 
      ๔.  อภิธรรมวิชญาณกายปสาทศาสตร์   (อาพีตับม๊อเซกซิงจก 
หลุง) พระเทวศรมันรจนาในพุทธสตวรรษ์ที่ ๓ 
      ๕.  อภิธรรมปกรณะปาทศาสตร์  (อาพีตับม๊อปิงลุ่ยจกหลุง)  พระ
วสุมิตรรจนาในพุทธศตวรรษที่ ๔ 
      ๖.  อภิธรรมธาตุกายปาทศาสตร์ (อาพีตับม๊อกายซิงจกหลุง)   
พระวสุมิตรรจนา 
      ๗.  อภิธรรมชฺญาณปรสฺถานศาสตร์  (อาพีตับม๊อฮวดฉู้หลุง) พระ
กาตยายนีบุตรรจนาเม่ือพุทธศตวรรษ์ที่ ๕  
       นิกายสรวาสติวาทินเกิดมีขึ้นในพุทธศตวรรษที่ ๒  ก่อนท าตติย
สังคายนายังยอมรับว่า อภิธรรมปิฎกเป็นรจนาของพระมหาสาวก  และ
มีการรจนาเพิ่มเติมมาเร่ือย จึงถึงยุคพุทธศตวรรษที่ ๖  จึงส าเร็จเป็น



๑๓ 

 

ปิฎกหน่ึงโดยเอกเทศ   เรียกว่า “สัตตัปปกรณะ” หรือ  สดับปกรณ์  
แปลว่า ปกรณ์ทั้ง ๗  
       ก็ถ้าอภิธรรมปิฎกจะเป็นพุทธพจน์แล้ว นิกายเหล่าน้ีจะต้อง
เรียกชื่อตรงกัน  และจะต้องเป็นคัมภีร์นับถือบูชาร่วมกัน  น่ีกลับเป็น
ว่าต่างนิกายต่างมีของตนไม่ซ้ ากัน  ผิดกับสุตตันตปิฎกและวินัยปิฎก  
โดยเฉพาะคือวินัยปาฏิโมกข์  ต่างนิกายมีลักษณะตรงกัน จะผิดกันก็
เร่ืองปลีกย่อยเล็กน้อยและเป็นเร่ืองไม่ส าคัญ  น่ีก็เป็นเคร่ืองพิสูจน์ว่า  
อภิธรรมปิฎกมิใช่พุทธพจน์  เพราะหากใช่แล้วต่างนิกายต้องรับรองนับ
ถือเหมือนพระสูตรกับพระวินัย 
      ๘.  นอกจากน้ี  หลักฐานยังยืนยันอีกคือ วิธีการจัดระเบียบธรรม
ในอภิธรรมของแต่ละนิกายก็ผิดแผกกัน  เช่น อภิธรรมปิฎกฝ่ายสรวา
สติวาทินมีระเบียบธรรมดังน้ี 
           รูปธรรม ๑๑ (บาลีว่ารูป ๒๘)  จิตตธรรม ๑ (บาลีว่าจิตต์มี 
๘๙  ดวง  พิสดาร  ๑๒๑  ดวง)  จิตตสัมปยุตธรรม ๔๖  (บาลีว่า
เจตสิก ๕๒)  จิตตวิปปยุตตธรรม ๑๔ (บาลีไม่มี)  อสังขตะ ๓  รวม  
๗๕  ประการ 
 

รูปธรรม ๑๑ 
       ได้แก่  จักขุนทรีย์  โสตินทรีย์ , ฆานินทรีย์ , ชิวหินทรีย์ , 
กายินทรีย์, และรูปวิสัย ๕  ได้แก่รูป วิสัย, สัททวิสัย, คันธวิสัย, รสา
วิสัย,  ผัสสะวิสัย, รวมกับอวิญญัติรูปอีก ๑ เป็น ๑๑ ( ฝ่ายบาลีไม่
บัญญัติอวิญญัติว่าเป็นรูป) 
 
 



๑๔ 

 

จิตตธรรม ๑ 
        คือ  ภวังคจิตต์และพฤติภาพของจิตต์   ซ่ึงแสดงออกมาทางตา, 
ห,ู จมูก, ล้ิน, กาย, ใจ 

จิตตสัมปยุตตธรรม ๔๖ 
      ก.  มหาภูมิกธรรม ๑๐  ได้แก่  เวทนา, สัญญา, เจตนา, สัมผัส, 
มติ, สติ, ฉันทะ, มนสิการ, อธิโมกข์, สมาธิ   เจตสิกทั้ง ๑๐ ดวงเป็นได้
ทั้งกุศล, อกุศล, อัพยากตะ  ประพฤติเป็นไปร่วมกับจิตต์  เม่ือจิตต์ขึ้นสู่
วิถีรับอารมณ์ทุกคร้ังไป 
      ข.  มหากุศลภูมิกธรรม ๑๐  ได้แก่  ศรัทธา, อัปปมาทะ, ปัสสัทธ,ิ 
อุเบกขา, หิริ, โอตตัปปะ, อโลภะ, อโทสะ, อหิงสา, วิริยะ  เจตสิก ๑๐ 
ดวงน้ี เกิดกับจิตต์ที่เป็นกุศลล้วน ๆ 
      ค.  มหากิเลสภูมิกธรรม ๖  ได้แก่  โมหะ ปมาทะ, โกสัชชะ, 
อศรัทธา, ถีนะ, อุทธัจจะ  เจตสิกเหล่าน้ีมีธรรมชาติเป็นอารมณ์ฝ่ายอัพ
ยากตะ  เกิดกับจิตต์ที่ยังมีอาสวะ 
      ง.  มหาอกุศลภูมิธรรม ๒  ได้แก่ อหิริ, อโนตตัปปะ 
      จ.  อุปกิเลสภูมิธรรม ๑๐  ได้แก่  โกรธะ, มักขะ, มัจฉริยะ, อิจฉา, 
ปโทสะ, วิหิงสา, อุปนาหะ, มายา, สาเถยยะ, มทะ  เจตสิกข้อ ง. และ 
จ. น้ีเกิดกับจิตต์ที่เป็นอกุศล 
      ฉ.  อนิยตะภูมิธรรม ๘  ได้แก่  วิตก, วิจาร,  มิทธะ,  กุกกุจจะ, 
ราคะ, ปฏิฆะ, มานะ, วิจิกิจฉา เจตสิกเหล่าน้ีเป็นไปในสภาพกุศล , 
อกุศล, อัพยากตะ  แต่ไม่ใช่จะต้องเกิดกับจิตต์ทุกดวงไป 
 
 

 



๑๕ 

 

สัมปโยคนัย 
        เช่น  สัตว์ในปัญจโวการฝ่ายกามาวจร  เม่ือกุศลจิตต์เกิดขึ้นย่อม
เกิดพร้อมด้วยเจตสิก ๒๒   ดวง  คือ  มหาภูมิกธรรมเจตสิก ๑๐, มหา
กุศลภูมิกธรรมเจตสิก ๑๐  และอนิยตภูมิธรรม ๒  (คือ วิตก, วิจาร)    
        เม่ือกุศลจิตต์บังเกิดขึ้น ย่อมเกิดพร้อมด้วยเจตสิก ๒๐ ดวง คือ
มหาภูมิกธรรมเจตสิก ๑๐, มหากิเลสภูมิกธรรมเจตสิก ๖, มหาอกุศล
ภูมิกธรรม ๒ และอนิตยภูมิธรรม ๒ (คือ วิตก, วิจาร)  
        เม่ืออาวรณ์ฝ่ายอัพยากตะจิตต์บังเกิดขึ้น ย่อมเกิดพร้อมด้วย
เจตสิก ๑๘ ดวง คือ  มหาภูมิธรรมเจตสิก ๑๐,  มหากิเลสภูมิกธรรม ๖ 
อนิตยภูมิธรรม ๒  (คือ วิตก, วิจาร)  
        เม่ืออนาวรณ์ฝ่ายอัพยากตะจิตต์บังเกิดขึ้น ย่อมเกิดพร้อมด้วย
เจตสิก ๑๒ ดวง คือ  มหาภูมิธรรมเจตสิก ๑๐  อนิตยภูมิธรรม ๒  (คือ 
วิตก, วิจาร) ส่วนสัตว์ในรูปาวจร, อรูปาวจร  ก็มีพิสดารออกไป  ถ้าขืน
น ามาแสดงจะกลายเป็นปาฐกถาเร่ืองอภิธรรมปิฎกนิกายสรวาสติวาทิน
ไป จึงของด 
        ส่วนจิตตวิปยุตตสังขารธรรม ๑๔  ได้แก่ ปัตติ, อปัตติ, สภาคตา, 
ชีวิตินทรีย์, ชาติ, ฐิติ, ชรา, อนิจจา, อสัญญีผล, อสัญญีสมาบัติ, นิโรธ
สมาบัติ, นามกาย,  พยัญชนกาย  
       ระเบียบสภาวะธรรมฝ่ายนิกายสรวาสติวาทิน  ท่านผู้ฟังลอง
น าไปเปรียบเทียบกับระเบียบสภาวะฝ่ายอภิธรรมบาลีดูบ้างเถอะ  จะ
เห็นได้ว่าแตกต่างกัน    ในที่น้ีจะยกตัวอย่างเฉพาะหมวดเจตสิกธรรม
ฝ่ายบาลีมาแสดงไว้  
 
 



๑๖ 

 

เจตสิก   ๕๒  ของฝ่ายอภิธรรมเถรวาท 
      ๑.  อัญญสมานาเจตสิก ๑๓  ได้แก่  ผัสสะ, เวทนา, สัญญา, 
เจตนา, เอกัคคตา, ชีวิตินทรีย์, มนสิกาโร, วิตก, วิจาร, ปีติ, อธิโมกข์, 
วิริยะ, ฉันทะ  ตั้งแต่ผัสสะจนถึงมนสิการรวม ๖ ดวง  เรียกว่า  สัพพ
จิตตะสาธารณเจตสิก ที่เหลือเรียกว่า ปกิณณกเจตสิก 
       ๒. อกุศลเจตสิก ๑๔ ได้แก่  โลภะ, โทสะ, โมหะ, อหิริกะ,  
อโนตัปปะ, มานะ, ทิฏฐิ, อิสสา, มัจฉริยะ, กุกกุจจะ, ถีนะ, มิทธะ,
อุทธัจจจะ, วิจิกิฉา 
       ๓.  โสภณเจตสิก  ๒๕  ได้แก่  ศรัทธา,  สติ, หิริ,  โอตัปปะ,  
อโลภะ, อโทสะ,  ตัตตรมัชฌัตตา, กายปัสสัทธิ,  จิตตปัสสัทธิ, กายลหุ
ตา ,  จิต ตลหุ ตา , กาย มุทุต า , จิ ตต มุทุ ต า , กาย กัม มัญญตา , 
จิตตกัมมัญญตา,  กายปาคุญญตา, จิตตปาคุญญตา, กายุชุกตา, จิตตุ
ชุกตา, วิรัติเจตสิกอีก  ๓ คือ  สัมมาวาจา, สัมมากัมมันโต,  สัมมาอาชี
โว,  อัปปมัญญา ๒,   คือ กรุณา, มุทิตา,  ปัญญินทรีย์ คือ ปัญญา 
เจตสิกอีก ๑  
        ก็ถ้าหากอภิธรรมปิฎกจักเป็นพุทธพจน์แล้ว การจัดแบ่งจิตต์ , 
เจตสิก ซ่ึงเป็นเร่ืองของหัวข้อธรรมจะไม่แตกต่างกันจนเห็นได้ชัดอย่าง
น้ีเลย 
      ๙.  นอกจากน้ีแล้ว ในระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๒-๕  ได้มีพุทธ
ศาสนานิกายหน่ึงเรียกตนเองว่า“สุตตวาที”  ในภาษาบาลี หรือ 
“เสาตฺรนฺติกวาทิน”  ในภาษาส สกฤต  นิกายน้ีไม่ยอมรับอภิธรรมปิฎก
เป็นพุทธพจน์   อ้างเหตุผลว่าอภิธรรมเป็นงานรจนาของพระคันถรจนา
จารย์เท่าน้ัน  ฉะน้ันนิกายน้ีจึงเผยแผ่แต่ฉะเพาะสุตตันปิฎก  ถือเอา
พระสูตรเป็นปทัฏฐานโดยไม่น าพากับอภิธรรมเลย   



๑๗ 

 

น่ีก็บ่งให้เห็นอยู่โต้ง ๆ ว่าการปฏิเสธอภิธรรมมิได้เป็นของใหม่ หากได้มี
ผู้ปฏิเสธมาตั้งแต่หลังพุทธกาลเพียง ๒๐๐  ปี 
      ๑๐. แม้ภายหลังที่เกิดลัทธิพระพุทธศาสนามหายานขึ้น ฝ่าย
มหายานก็รับว่าอภิธรรมเป็นรจนาของพระคันถรจนาจารย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 

 

 

สรูปความ 
 

       เม่ือพิจารณาโดยถ่องแท้แล้ว  จะเห็นประจักษ์ชัดว่าอภิธรรม  
มิใช่พุทธพจน์  ได้รับรองทั้งด้านประวัติศาสตร์,  โบราณคดี เม่ือเป็น
เช่นน้ี เราควรจะละทิ้งอภิธรรมปิฎกหรือ ?  พระไตรปิฎกควรจะเหลือ
เป็นทวิปิฎกกระน้ันหรือ ?  ข้าพเจ้าขอตอบว่า  เราละทิ้งอภิธรรมปิฎก
ไม่ได้  พระไตรปิฎกจะขาดแม้แต่ปิฎกใดปิฎกหน่ึงไม่ได้ ทั้งน้ีเพราะ
อภิธรรมเป็นข้อคิดทางทฤษฎีวิเคราะห์พุทธพจน์  และขยายอรรถแห่ง
พุทธพจน์ให้พิสดาร  หลักส าคัญของอภิธรรมความจริงก็น าเอามาจาก
สุตตันตปิฎกน่ันเอง  เช่นชักน ามาจากมหาสติปัฏฐานสูตรในทีฆนิกาย  
เราจะพบความคิดเร่ืองแบง่ลักษณะจิตต์นา ๆ ชนิดตามอารมณ์ ในสูตร
น้ัน เช่น สราคจิตต์ ๆ มีราคะ, วีตราคจิตต์ ๆ ไม่มีราคะ, สโทสจิตต์ ๆ 
มีโทสะ, วีตโทสจิตต์ ๆ ไม่มีโทสะ, สโมหจิตต์ ๆ มีโมหะ , วีตโมหจิตต์ 
ๆ ไม่มีโมหะ  สังขิตตจิตต์ ๆ หดหู่, วิกขิตตจิตต์ ๆ ฟุ้งซ่าน, มหัคคต
จิตต์ ๆ ถึงความเป็นใหญ่,  อมหัคคตจิตต์ ๆ ไม่เป็นใหญ่ ,  สอุตตระ
จิตต์ ๆ เป็นสอุตตระ, อนุตตระจิตต์ ๆ เป็น อนุตตระ ฯลฯ ------"  
พุทธพจน์น้ีได้เป็นแนวทางให้คันถรจนาจารย์แต่งอภิธรรม  ได้แบ่งแยก
ประเภทของจิตต์ออกไปพิสดารตามภพ , ภูมิ, และอารมณ์  จน
กลายเป็นจิตต์ ๘๙  ดวง พิศดาร ๑๒๑  ดวง  นอกจากน้ียังชักน า
หลักธรรมในสังยุตตนิกาย  เช่น  ขันธสังยุตต์,  ธาตุสังยุตต์ ฯลฯ  มา
อธิบาย  ฉะน้ัน เราจะพบค าอธิบายในคัมภีร์วิภังค์ ,  ธาตุกถา  และ
ธรรมสังคณี  ซ่ึงได้ข้อคิดจากสังยตุตนิกายส่วนมาก และในคัมภีร์ปุคคล
บัญญัติ  เราจะพบว่าท่านผู้รจนาได้พยายามรวบรวมเอาประเภทแห่ง



๑๙ 

 

จ าพวกบุคคลในโลกมาจากอังคุตตรนิกาย ศาสตราจารย์อกานุมาชาว
ญี่ปุ่นกล่าวว่า  มีบุคคลในปุคคลบัญญัติเพียงประเภทเดียวเท่าน้ันที่หา
ไม่พบในอังคุตตรนิกาย น่ันคือบุคคลประเภท สมสีสี  ในคัมภีร์ปัฏฐานะ
เล่า  แท้จริงก็เป็นการหยิบยกเอากฎแห่งปัจจัยการ  ๑๒  ของพระพุทธ
องค์ไปขยายความเพิ่มเติมให้พิสดาร  โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ประจักษ์
ในความเก่ียวเน่ืองแห่งปัจจัยต่าง ๆ เท่าน้ัน  ส่วนคัมภีร์ยมก แทัคือ 
ตรรกวิทยาชั้นเยี่ยมทีเดียวละ  อภิธรรมปิฎกจึงเป็นการรจนาของ 
คันถรจนาจารย์หลายท่าน  ช่วยกันเรียบเรียงและรวบรวมพร้อมทั้ง
ขยายความเพ่ิมเติม ทั้งน้ีโดยอนุวัตรตามแนวแห่งพุทธมติ ต่าง
คณาจารย์ต่างแต่งขยายอรรถแห่งพุทธพจน์ตามทัศนะของตน และ
ดังน้ันจึงปรากฏว่า  อภิธรรมปิฎกของแต่ละนิกายไม่เหมือนกัน   
การจัดระเบียบหมวดหมู่แห่งสภาวะธรรมไม่ตรงกัน   ฉะเพาะ
อภิธรรมปิฎกฝ่ายบาลี  เข้าใจได้ว่าได้ถูกรวบรวมขึ้นเป็นปิฎกหน่ึงใน
สมัยตติยสังคายนา 
        อันที่จริงอภิธรรมมีเค้าก าเหนิดมาช้านานก่อนปฐมสังคายนาเสีย
ด้วยซ้ า  กล่าวคือในเบื้องสมัยพุทธกาลความคิดแนวอภิธรรมก็ปรากฏ
แล้ว  พระมหาสาวกผู้ให้ก าเนิดแนวคิดอภิธรรม คือ พระสารีบุตรและ
พระมหากัจจานะ ตลอดจนถึงพระโมคคัลลานะ  โดยฉะเพาะพระสารี
บุตร ได้มีภาษิตอธิบายพุทธพจน์ให้พิสดารอยู่หลายสูตร เช่น  สังคีติ
สูตรในฑีฆนิกายเป็นตัวอย่าง  ในสูตรน้ีมีลักษณะจัดระเบียบธรรมะเป็น
หมวดหมู่  เป็นแนวทางของการเรียบเรียงอภิธรรมและเป็นแบบอย่าง
ของการท าสังคายนาดว้ย  นอกจากน้ียังคัมภีร์จุลนิทเทส,  มหานิทเทส,  
และปฏิสัมภิทามรรคในขุททกนิกาย  ก็ว่าเป็นภาษิตของพระสารีบุตร
ดุจกัน  ก็คัมภีร์ทั้ง ๓ น้ีมีรูปโครงอย่างอภิธรรมนับเป็นอรรถกถาเก่าแก่



๒๐ 

 

ที่สุด  ส่วนพระมหากัจจานะก็มีภาษิตขยายความพุทธพจน์หลายสูตร
เหมือนกัน จนได้รับยกย่องจากพระบรมศาสดาว่าเลิศในทางกระจาย
ธรรมย่อให้พิศดาร บางสมัยพระองค์ตรัสแต่หัวข้อธรรมโดยย่อเรียกว่า  
อุทเทส แล้วให้ท่านเป็นผู้อธิบายแก่พุทธบริษทั  กล่าวกันว่าคัมภีร์เนตติ
ปกรณ์ เป็นภาษิตของพระมหากัจจานะ คัมภีร์ น้ีแต่งเป็นอรรถกถา
วรรณนานวังคสัตถุศาสน์  แม้ฝ่ายนิกายสรวาสติวาทินก็ยังบอกแสดงไว้
ว่า  มีอภิธรรมหลายปกรณ์แต่งโดยพระมหาสาวกทั้งหลายน้ี  อน่ึงแม้
ในอรรถกถาฝ่ายบาลีก็ยังยอมรับว่าอภิธรรมเดิมสงเคราะห์อยู่ในเวย  
ยากรณ์  อันเป็นองค์หน่ึงแห่งนวังคสัตถุศาสน์ 
        จ าเนียรกาลล่วงมา เม่ือสังฆมณฑลเกิดการแบ่งแยกนิกายโดย
ทัศนะทางธรรม หรือทางวินัยของบรรดาคณาจารย์ไม่ตรงกันเป็น
มูลเหตุ (ควรอ่านประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาภาค ๑ ของข้าพเจ้า
ประกอบ)  บรรดาคณาจารย์ได้ต่างพยายามแต่งอภิธรรมขยายอรรถ
พุทธภาษิตมากขึ้น หรือบางคร้ังแม้เดิมจะเป็นภาษิตของพระมหาสาวก
คร้ังพุทธกาล  ท่านคณาจารย์เหล่าน้ันก็ได้แต่งเติมเถรภาษิตน้ันให้
กว้างขวางออกไปตามทัศนะของท่าน เช่นอย่างคัมภีร์อภิธรรมฝ่าย
นิกายสรวาสติวาทิน  ถึงแม้จะอ้างนามของพระมหาสาวกว่าเป็น
เจ้าของคัมภีร์ก็จริง  แต่ข้าพเจ้าไม่มีข้อกังขาเลยว่าคัมภีร์น้ัน ๆ ได้ถูก
เพิ่มเติมแต่งเสริมอะไร ๆ ลงไปบ้างไม่มากก็น้อย  อภิธรรมจึงยากขึ้น
ยากขึ้นโดยล าดับ  พิสดารมากขึ้นโดยล าดับ  เต็มไปด้วยทฤษฎีหรือ
กฎเกณฑ์ใหม่ ๆ  และเต็มไปด้วยศัพท์เทฆนิคพิเศษมากมาย  ทั้งน้ีโดย
วัตถุประสงค์อันเดียวร่วมกันคือ อธิบายกฎแห่งอนิจจังและอนัตตา
ของพระพุทธองค์ให้ละเอียดสุดที่จะละเอียด  อภิธรรมเหมือนกับ
ต าราแยกธาตุผสมธาตเุลม่มหึมา  ซ่ึงได้น าเอานามธรรมและรูปธรรมมา



๒๑ 

 

แยกแยะ ว่าส่วนใดเป็นอะไร, ส่วนใดประกอบผสมขึ้นด้วยอะไร , มี
ความสัมพันธ์เก่ียวเน่ืองกันอย่างไร ?  มีขึ้นได้อย่างไร ?  ดับไปด้วยวิธี
ไหน ? จะสร้างให้มีขึ้นอย่างไร ?  ในอภิธรรมเราจะพบค าตอบอย่างจุใจ
ต่อปัญหาเหล่าน้ี  และเน่ืองด้วยเหตน้ีุ  เลยท าให้อภิธรรมปิฎกเป็นปฎิก
ที่ต้องใช้เวลาศึกษาช้านาน   ผู้ใดถ้ามีโอกาสศึกษาก็จะเกิดความพึง
พอใจสนุกในการเรียนอภิธรรมมากขึ้น   คือท าให้ได้รับความรู้ลึกเข้าไป
ทีละชั้นของสภาวะธรรม  ท าให้เกิดความคิดวิจัยเข้าไปโดยล าดับ  และ
ผู้ที่จะเก่งในอภิธรรม ก็ต้องมีความจ าที่แม่นย าประกอบด้วย เพราะต้อง
ท่องจ าศัพท์ เทฆนิคซ่ึงบัญญัติขึ้น เพื่อเ รียกสภาวะธรรมแต่ละ
สภาวะธรรม  และต้องจ าทฤษฎีสัมพันธ์ของสภาวะธรรมแต่ละหมวด  
อีกทั้งรูปทั้งนามมากมาย 
         ฉะน้ันอภิธรรมจึงเหมาะสมฉะเพาะบัณฑิตหรือผู้มีเวลาว่าง ๆ 
เรียนไว้ประดับปัญญา และส าหรับขบคิดธรรมะขั้นปรมัตถ์เท่าน้ัน ถ้า
ปรารถนาปฏิบัติธรรมเพื่อล่วงทุกข์  หรือน าธรรมะมาประยุกต์กับความ
เป็นอยู่ประจ าวันแล้ว   ข้าพเจ้าขอแนะน าว่า  ไม่จ าเป็นต้องเรียนรู้
อภิธรรมปิฎกเลย  เอาเพียงศึกษาขั้นสุตตันตปิฎก   และเลือกศึกษา
พระสูตรส าคัญ ๆ ที่เก้ือกูลแก่การปฏิบัติอย่างละเอียดก็เพียงพอแล้ว   
แต่ถ้ าปรารถนาจะเป็น นักพุทธปรัชญา ห รือนักค้นคว้ าทา ง
พระพุทธศาสนาละก็  ข้าพเจ้ าขอแนะน าว่า  ท่านต้องศึกษา
พระไตรปิฎกทั้ง ๓ ปิฎกให้สมบูรณ์  และถ้าจะศึกษาให้แตกฉานใน
อภิธรรมปิฎกได้  ก็จะเป็นการดียิ่ง และพร้อมกันน้ันก็ต้องศึกษาปกรณ์
วิเศษต่างๆ  ซ่ึงคณาจารย์ในพระพุทธศาสนารจนาไว้  รวมทั้งฝ่ายนิกาย
สาวกยานและนิกายมหายาน   
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ข้าพเจ้าขอเพ่ิมเติมว่า 
      ๑.  อภิธรรมปิฎกเป็นพุทธภาษิตฉะเพาะบางส่วนของมาติกา   
และค าอธิบายธรรมะบางแห่ง 
      ๒.  ส่วนใหญ่เป็นของคันถรจนาจารย์   แต่งขยายพุทธพจน์ตาม
แนวพุทธมติ  และบางแห่งได้แทรกกฎเกณฑ์ใหม่ ๆ ขึ้น รวมทั้ ง
บัญญัติศัพท์ใหม่ ๆ ขึ้นด้วย การแต่งน้ันแต่งกันหลายท่าน เหมือนกับ
การสอบนักธรรม  มีการแต่งแก้กระทู้ธรรม ตัวกระทู้ธรรมเป็นพุทธ
ภาษิต  แต่ค าอธิบายกระทู้เป็นอาจริยภาษิต 
      ๓.  นักปริยัติธรรมเมืองไทยควรศึกษาอภิธรรมปิฎกให้แตกฉาน 
ไม่ควรมองข้ามอภิธรรมปิฎกไปเสีย  ข้าพเจ้าเห็นพ้องกับค าพูดของคุณ
หลวงเทพดรุณานุศิษฏ์ (ทวี ป.๙)  ที่ว่าปัญหาธรรมะในพระสูตรบาง
แห่งย่นย่อยากแก่การเข้าใจ  ก็ได้ความอธิบายโดยละเอียดในอภิธรรม  
และธรรมะในอภิธรรมที่ละเอียดพิสดารจนยากที่จะรวบรัดความได้  
เราก็ได้ความสรูปอย่างย่อจากพระสูตร                    
           ขอจบปาฐกถาของข้าพเจ้าแต่เพียงเท่าน้ี  ขอความสุขสวัสดี
จงมีแก่ท่านผู้เจริญทั้งหลายทุกๆ ท่านเทอญ  
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